
يي ا الرحيم الرحمن الله تعالى:  بسم قال يه ا ((  يي يي يأ بب نن بق ال نتتت يه ا نلتت يل ال يو
بع بط ين تت بري بف يك ا لل ين ا بقني بف ين ا تم لل نن يوا يه بإ نلتت ين ال ممتت ا يكتت ا بلني ممتت ا يع بكني )1() ) يح

حيييث ومن المعنى حيث من عليها الكلم تقدم الحزاب. البسملة سورة
ينبغييي وأنه بمحذوف متعلق ومجرور جار إنها العراب في وقلنا العراب

ذلييك مثييال متييأخرا خاصا متأخرا. فعل خاصا فعل المحذوف ذلك يقدر أن
بسييم التقييدير يكون الرحيم الرحمن الله تقول: بسم تقرأ أن تريد عندما

ابتييدائي تقول: التقدير أن من أحسن وهو أقرأ. أقرأ الرحيم الرحمن الله
الرحيييم. الرحميين اللييه بسييم ابتييدئ التقدير أو الرحيم الرحمن الله بسم

ابتداء كلمة فإن المقصود على أدل كان خاصا فعل قدرناه إذا لننا لماذا؟
كييان أقرأ الله بسم وقلت الفعل عينت إذا لكن به يبتدئ ما كل في عامة
هييي العمييال فييي الصييل لن فعل نقييدره واحييد هييذا المقصود على أدل

يعمييل ل فييإنه السماء من يعمل ما وأما شرط بدون تعمل ولهذا الفعال
نجعله ذلك أشباه وما والمصدر المفعول واسم الفاعل كاسم بشروط إل

والثاني: الدلليية الله بسم بالبداءة الول: التبرك لسببين. السبب متأخرا
تييأخير لن أعييم بعبارة أو الحصر على يدل العامل تأخير لن الحصر على

جيياءت كلمييا البسييملة فييي نقييول الحصيير. إذا علييى يدل التقديم حقه ما
متييأخرا. طيييب خاصييا فعل المحذوف هذا ويقدر بمحذوف بماذا؟ متعلقة
يريييد أتوضييأ. عنييدما اللييه هييه. بسييم نقييدر؟ كيييف تتوضييأ أن تريد عندما

فقييس. هييذا وعلييى أذبييح اللييه بسم التقدير يقول ذبيحة يذبح أن النسان
اف اسيم وهنا الرحيم الرحمن الله بسم يقول مفيرد وهيو الليه إليى مض
اللييه أسييماء من اسم بكل المعنى بأن الشراح قدره ولهذا العموم فيفيد

ولو العلمة وهي السمة من وقيل الرتفاع وهو السمو من مأخوذ والسم
فيكييون المسييمي يظهيير لنييه بعيدا يكن لم وهذا هذا من مأخوذ بأنه قيل
اللييه وأسييماء العلميية معنييى فيييه فيكييون يميزه ولنه الرتفاع معنى فيه

هنييا. عليهييا للكلم حاجيية ل التوحيييد درس فييي عليهييا الكلم تقييدم تعالى
العلم. أسييماء أصييل وهو وتعالي سبحانه الله ذات على )) علم  الله((

السييماء تييأتي ولهييذا اللييه كلمة أصلها لكن أوصاف أعلم نعرف كما الله
مين لغيرهييا تابعية الجلليية لفييظ تيأتي وربمييا الصييل فهييي لهييا تبعا دائما

يل ىمثل:  السماء بإ بط (( ... يرا بز بص بزي يع لل بد ا بمني يح لل به ا لل بذ ي *  ال نل ته ا يمتت ا يل
بت بفي يوا يم ا نس يم ا ال بض بفي يو لر ل

ي :  1( ) ... ) ا إبراهيييم  سييورة)2 
قبلها لما تابعة الله فهنا

هيية. الرحميية ؟ ميين مشييتقان )) اسييمان الرحنيم (( الرحمنوقوله:  
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علييى يييدل والثاني لله وصفا باعتبارها الرحمة على يدل منهما الول لكن
وفاعييل بالرحميية متصييف رحيم وهو رحمن فهو له فعل باعتبارها الرحمة
الييذي وهييذا يرحييم فييإنه رحيما كونه مع وتعالى سبحانه أنه يعني للرحمة
وبييين الرحميين بييين الفييرق فييي اللييه رحمييه القيييم ابيين قرره وما قررته

العامة الرحمة ذو الرحمن بأن بينهما يفرق العلماء بعض كان وإن الرحيم
(( ...تعالى:  قوله ذلك على يدل إنه ويقول الخاصة الرحمة ذو والرحيم

ين يك ا ين يو بنني بم لؤ تم لل مم ا بب ا بحني الييذي المعنى الحزاب. لكن  سورة)43() ) ير
فعلن وزن علييى الرحميين جيياءت ولهذا وأحسن أبلغ القيم ابن إليه أشار
واسييع وتعييالى سييبحانه فهييو والمتلء السييعة على غالبا يدل الوزن وهذا

تتبتعييالى:  قييال كما يشاء من يرحم وتعالى سبحانه وهو الرحمة ذذ يعتت تي  ))
يش اء يمن تم يي يح لر يي يش اء يمن يو آييية العنكبوت. والبسملة  سورة)21() ) يي
سيورة كيل مبتدأ في تأتي الله كتاب من الله. آية كتاب من الله آيات من
سييبب أن العلييم أهييل وذكيير بسييملة فيهييا ليييس فإنه براءة سورة في إل

هل عليهم أشكل عنهم الله رضي الصحابة أن براءة في البسملة سقوط
ولييم فاصييل بينهمييا فجعلييوا مستقلة سورة هي أم النفال سورة من هي

كييانت لييو أنه منه أوضح لكن واضح وهذا الرحيم الرحمن الله بسم يكتبوا
اللييه لن تسقط أن يمكن لم وبراءة النفال سورة بين نزلت قد البسملة

نن ايقول:  تعالى بإ تن ((  لحتت ينتت ا ين لل نز ير ين لك ذذ ننتت ا التت بإ ته يو ين يلتت تظنو بف يحتت ا )9() ) يل
أو بيراءة مسيتقلة هيي هيل الصيحابة على أشكل لما الحجر. لكن سورة

فقط.  الفاصل وضعوا النفال سورة من
يي اتعالى:  الله قال  يه ا (( يي يي يأ بب نن بق ال نت يه ا نل الله صلي للنبي هنا ) النداء) ال

فيخيياطبه رسييول بوصييفه تعييالى اللييه ينيياديه وقد نبيا بوصفه وسلم عليه
يي ا قوله في كما الرسالة مقام في رسول بوصفه وتعالى سبحانه يه ا ((  يي يأ

تل تسنو نر لغ ال ذل يل يم ا يب بز يك تأن لني يل يك بمتتن بإ ذبتت المائييدة.  سييورة)67() ... ) نر
القييول فعلييى بالواو النبيو أصلها وقيل النبيء مشتق. نعم. أصلها والنبي
القييول وعلييى تخفيفييا بالييياء الهمييزة وأبدلت النبأ من مشتقا يكون الول
أنييه النبييوة مقام أن شك ول الرتفاع وهي النبوة من مشتقا يكون الثاني
وبمعنييى فاعييل بمعنى فعيل فهو أيضا ومخبر مخبر النبي وأن رفيع مقام

يي اتعالى:  الله يقول مفعول يه ا ((  يي يي يأ ببتت نن محمييد نبينييا بييه ) والمييراد) ال
بق يقول وسلم عليه الله صلي نت يه (( ا نل تقنواه عل ى دم الله اتق)" ) ال

فالصييل بشيييء أحييدا أمييرت إذا لنك لفظها ظاهر عن المؤلف " صرفها
هذا ل نقول ل؟ وإل قائم هو قم. فهل فلن يا قلت فإذا به متلبس غير أنه
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قييم فلن يا قلت فإذا يكن لم ما إنشاء. إنشاء المر أن الصل. الصل هو
أليس الوصف بهذا متصفا ليس إليه المر توجيه حين فإنه اقعد فلن يا أو

يي ا لييه الله قال والسلم الصلة عليه النبي كذلك؟ يهتت ا ((  يي يي يأ ببتت نن بق ال نتتت ا
يه نل حييين وسييلم عليييه الله صلي النبي لكان العبارة بظاهر أخذنا ) فلو) ال

معنييى يكييون لييذلك يمكيين ل أميير وهذا متقيا يكن لم إليه الخطاب توجيه
أمييرا يكون قد بالشيء المر أن نأخذ هنا ومن تقواه على دم أي الله اتق

بالتفصيل أمرا يكون وقد عرفتم عليه بالستمرار أمرا يكون وقد بتجديده
هيية. دم ؟ فييالمعنى آميين المييؤمن أيهييا قلت: يا إذا فمثل به المأمور لهذا
يي اتعالى:  قوله وفي وحققه إيمانك على يه ا ((  يي ين يأ بذي نلتت لا ا تنتتنو يم لا آ تنتتنو بم آ

به لل به بب ال بل تسنو ير بب يو يت ا بك لل بذ ي يوا نل يل ا نز يل ى ين به يع بل تستتنو بب ير يتتت ا بك لل ي ي يوا بذ نلتت ا
يل يز تل بمن يأن لب ييت ا هنييا النسيياء. الميير  سييورة)136() ...  ) يق يهت ا ((  يي يأ

ين بذي نل لا ا تننو يم لا آ تننو بم به آ لل يعنييي تفصيييل فيييه لكيين عليييه دومييوا )). أي بب ال
رسييوله علييى نزل الذي والكتاب ورسوله بالله آمنوا قال ثم مجمل آمنوا

المر يوجه الصل في المر توجيه إذا قبل. فصار من أنزل الذي والكتاب
لطلب إليه يوجه وقد الصل هو هذا به متلبسا يكن لم من إلى الصل في

يي اقوله:  في كما التفصيل لبيان إليه يوجه وقد الستمرار يه ا ((  يي ين يأ بذي نل ا
لا تننو يم لا آ تننو بم به آ لل به...  ) بب ال بل تسنو ير بق) وقوله: يو نت يه ((ا نل تييأتي ) دائمييا) ال

مشتقة؟ هي أين ومن التقوى معنى فما كثيرا الكريم القرآن في التقوى
واو فيهييا  كييان أصييلها إن يقولييون ولهييذا الوقاييية ميين مشييتقة هي نقول

يتخييذ أن هييي التقييوى فإن الوقاية بمعنى كانت وإذا وقوى بمعنى فتقوى
بفعييل إل اللييه عذاب من وقاية ول وجل عز الله عذاب من وقاية النسان
أواميير فعييل بييالتقوى المراد إن فنقول هذا وعلى نواهيه واجتناب أوامره

أواميير اللييه أواميير فعييل قلنييا إذا أننييا المعلييوم وميين نواهيه واجتناب الله
إذا وكذلك الله أمر امتثال الفعل بهذا سينوي النسان أن الله إلى مضاف

مجييرد لن عنييه نهييى الله لن سيجتنبه النسان فإن الله نهي اجتناب قلنا
لمييا لكن بتقوى ليس نية بدون الترك ومجرد بتقوى ليس نية بدون الفعل

النية.  من فيه لبد صار الله إلى مضاف والترك الفعل كان
بق  نت يه ((ا نل يل ال بع يو بطت ين تت بري بف يكت ا لل ين ا بقني بف ينت ا تم لل يخت الف فنيمت ا)" ) يوا

يل"  شريعتك يو بع (( بط ين تت بري بف يكتت ا لل ين ا بقني بف ينتت ا تم لل ) عطييف. عطييف) يوا
تييرك لن العييام علييى الخاص عطف باب من الله اتق على تطع ول قوله

بيياب ميين التقوى على عطف فيكون وجل عز الله تقوى من هؤلء طاعة
العييرب وكلم والسيينة القييرآن فييي كييثير وهييذا العام على الخاص عطف
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يل يو بع (( بط ين تت بري بف يك ا لل ين ا بقني بف ين ا تم لل بكفييره صييرح الييذي هو ) الكافر) يوا
ؤمن أنيه وأظهير كفره أخفى الذي فهو المنافق وأما وأعلنه ايين فمين م
ررة ومنه الستر  الصل في الكفر إن ؟يقولون الكافر أو الكفر اشتق الكف

بيالله ييؤمن ل اليذي وسييمى الصل في هذا يستره لنه الطلع غلف وهو
للحق ساتر بذلك فصار شريعته وجحد وجل عز الله نعمة ستر لنه كافرا

نافقيياء من مأخوذ فإنه النفاق وأما عليه بها الله أنعم التي للنعمة وساترا
الجحيير وتحفيير الرض فييي بيتييا تتخييذ المعروفيية دويبيية اليربوع. اليربييوع

أنهييا بمعنييى الييتراب من بشيء مغلقا بابا آخره في وتجعل بابا له وتجعل
عليهييا يبقييى أن إلييى حفرت الحجر منتهى إلى وصلت إذا انتهت إذا تحفر
برأسييه دفعييه إذا أو برأسها دفعته إذا بحيث الرض طبقة من قليل شيء
الجحيير بياب ميين حجر إذا لجل ذلك؟ يصنع النافقاء. لماذا هي هذه انفتح
فتخلييص مييؤمن إنه قال باليمان خوطب إذا المنافق فهكذا هذا من خرج
هييؤلء ملميية ميين فيتخلييص كييافر إنييه يقييول قييومه إلييى أتييى إذا أنه كما

يل هييؤلء وملميية اللييه يرحمك يو بع ((  بط ين تت بري بف يكتت ا لل ين ا بقني بف ينتت ا تم لل )) يوا
لكيين الكييافر يطيييع أن يمكيين ل والسلم الصلة عليه الرسول أن معلوم
ول وكفييره بنفيياقه يحييس ل المنافق لن المنافق يطيع أن يمكن قد الذي
علييى هنييا الكييافرين اللييه قييدم فلهييذا النسييان بييه يغييتر فقييد عنييه يعلييم

الله قال الكافرين على المنافقين يقدم الوعيد باب في أنه مع المنافقين
ننتعالى:  بإ يه (( ...  لل تع ال بم ين يجتت ا بقني بف ينتت ا تم لل ين ا بري بف يكتت ا لل يم بفتتي يوا ننتت يه يج

معتت ا بمني يبتعييالى:  النسيياء. وقييال  سييورة)140() ) يج ذذ يعتت تني بل ته ((  نلتت ال
ين بقني بف ين ا تم لل بت ا يق ا بف ين ا تم لل ين يوا بكني بر لشت تم لل بت يوا يك ا بر لشت تم لل )73() ... ) يوا

يلالحييزاب.  سييورة يو بع ((  بطتت ين تت بري بف يكتت ا لل ين ا بقني بف ينتت ا تم لل ) يقييول) يوا
أن مييع النهييي تخصيييص يقتضييي القيييد هذا شريعتك يخالف فيما المؤلف

يل مطلق النهي يو بع (( بط ين تت بري بف يك ا لل ين ا بقني بف ين ا تم لل حمييل الييذي ) فمييا) يوا
لييو لنييه ذلييك علييى حملييه الشييريعة؟ يخييالف بما يقيده أن على المؤلف

أن علينييا لزامييا لكان الشريعة يوافق بما أمر المنافق أو الكافر أن فرض
آخيير ووجييه وجييه، الشريعة. هذا مقتضى هذا لن ولكن أمر لنه ل نطيعه

والمنييافق الكييافر لن للواقييع بيييان ذلييك المؤلييف تقييييد يقييال: إن أن
بمييا إل يييأمر أن يمكيين ل وسييلم عليه الله صلي  النبي لشريعة لعداوتهما

بيانييا يكييون الييذي والقيييد للواقييع بيانييا القيييد هذا فيكون الشريعة يخالف
فميين كييثيرا علينا مرت أمثلة ذلك في أن وأظن يراد ل لنه يقيد ل للواقع

ل شيييء إلييى ؟ هييه مييراد وغييير للواقييع بيانييا القيييد فيه يكون بمثال يأتي
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يي اتعالى:  وقوله للوقع بيان هذا ولكن ينفعهم يهتت ا ((  يي تس يأ ننتت ا لا ال تدو تبتت لع ا
تم تك نب بذ ي ير نل لم ا تك يق يل ين يخ بذي نلتت لم بمتن يوا تكتت بل لب لم يق تكت نل يع ين يل تقتنو نت )21() ) يت
)) قيييد قبلكم من والذين خلقكم الذ يقوله: ((  البقرة. فإن سورة
المثليية واضح خلق وربا يخلق لم ربا هناك أن المعنى وليس للواقع مبين
يخ الف " فنيم ا قوله في المؤلف كلم نحمل أن يمكن فهنا كثير هذا في

أن يمكيين ل والمنييافق الكييافر أن وهييو للواقييع بيان أنه " على شريعتك
بهييا كييافر أيضا والمنافق بها كافر الكافر لن الشريعة يخالف بما إل يأمر
 اليمان يظهر لكنه

ننيخلقه.  فيما حكيما كونه قبل يكون بما عليما كان الله قال: إن ثم بإ  ))
يه نل ين ال مم ا يك ا بلني مم ا يع بكني فييي قبلها مما موضعها أو محلها الجملة ) هذه) يح

صييلي نبيه أمر لما الله أن قبلها لما تعليل كونها ووجه تعليلية هة؟ المعنى
الميير هييذا أن بييين الكييافرين طاعيية عيين ونهيياه بالتقوى وسلم عليه الله

هييؤلء يكيده بما أعلم وتعالى سبحانه وأنه وحكمة علم عن صادر والنهي
  أبدا لك نصر أهل فليسوا تطعهم فل والمنافقين الكفار من العداء

صييحيح؟ التقييييم هييذا هييل كييونه قبل يكون بما عليما كان الله وقوله: إن
موجييودا كييونه حييال كييونه وبعد كونه قبل يكون بما عليم لنه ليش؟ هة؟
فييي بالشييياء يتعلييق تعييالى اللييه علييم فييإن معدوما كونه حال كونه وبعد

العييدم. ل. وبعييد وإل العدم وبعد الوجود وحين الوجود قبل الثل ث أحوالها
يتعليق ل المخليوق العيدم. عرفتييم. عليم وبعد الوجود وحين الوجود قبل

وحييين يعلمييه ل أنييه معلييوم الوجييود كلها. قبييل الحوال هذه في بالشياء
فعلييم ل؟ وإل ينسيياه قييد العييدم وبعييد يعلمييه أنييه لنفييرض يعلمييه الوجود

وجييل عييز اللييه أمييا لحق ونسيان سابق جهل بنقصين محفوف المخلوق
وحييين الوجييود قبييل الحييوال جميييع فييي وتفصيييل جملة كامل علمه فإن

يلالسلم:  عليه موسى قال ولهذا العدم وبعد الوجود يق ا يه ا ((  تم لل يد بع بعن
ذبي بب بفي ير يت ا يل نل بك بض ذبي يي يل ير يس ى يو طيه. فنفيى  سورة)52() ) يين
بعييد الشيييء عيين الذهول هو الذي والنسيان الجهل هو الذي الضلل عنه

ننوقوله:   علمه بإ يه ((  نل ين ال مم ا يك ا بلني قبييل يكييون بما عليما نقول ) إذا) يع
الحييوال كييل فييي عييدمه بعييد يكييون وبمييا كييونه حييين يكييون وبمييا كييونه

مم ا بكني يح ميين والحكييم الحكميية من مشتق أنه وبينا كثيرا علينا ) مرت) (( 
الحكميية وأن وشييرعي كييوني وجييل عييز اللييه حكييم وأن والحكم الحكمة
كييون لكيين فقييط الصييورة معناهييا مييا وصورية. صورية غائية أيضا نوعان

كييذلك كان فإذا أخرى حكمة منه والغاية حكمة الصورة هذه على الشيء

5



فيي الحكمية عليى مشيتمل حكم نشوف نعم أربعة القسام؟ تكون فكم
صييورته في الحكمة على مشتمل شرعي حكم كوني حكم وغايته صورته

نن غايته وفي بإ يه ((  نل ين ال مم ا يك ا بلني ممتت ا يع بكني قييوله فييي إشييكال ) وهنييا) يح
نن بإ يه ((  نل ين ال كييان مضييى قييد الماضييي الشيييء أن المعييروف ) لن) يك ا
 لماذا؟ ل ؟ بعليم ليس الن أنه يفيد فهل عليما

...الطالب:
بهييا ويقصييد الزمييان مسييلوبة تكييون قييد كييان هييذا. لن هو ما  ل: الشيخ

فيهييا الزميين يلحظ أن بدون التصاف ذلك وتحقق بخبرها اسمها اتصاف
فإنهييا وصفاته وأسمائه تعالى الله إلى بالنسبة جاءت ما كل وهي عرفتم

اسييمها هو الذي الموصوف اتصاف تحقق تفيد أنها إيش؟ الباب هذا على
هنيا الفعيل  أن نقيول فعلييه الزميان عين النظر بقطع خبرها وهو بصفته

ميين والحكميية العلييم حكيما عليما يزال ول يزل لم يعني الزمان مسلوب
 هة؟ ؟ الفعلية أو الذاتية الصفات
...الطالب:

ول يييزل ولييم عليما يزال ول يزل لم الله لن الذاتية الصفات من: الشيخ
أعلم.  والله حكيما يزال

نن لفييظ وفييي بإ يه ((  نلتت ين ال ممتت ا يكتت ا بلني نن)  ) يع بإ يه (( ...  للتت ين ال يمتت ا يكتت ا بب
ين تلنو يم لع مرا يت ببني  عندي التي النسخة حسب يعملون ). ل) يخ

لع  بب نت يوا يح ى يم ا ((  يك تينو لني يل يك بمن بإ ذب إليييك. يييوحى مييا اتبع في ) نقول) نر
النييبي إلى يوحى ما واتباع اتباعه على استمر يعني الله، اتق في قلنا كما

يشييمل والسييلم الصييلة عليييه للرسييول بالنسييبة وسييلم عليه الله صلي
علييه اللييه صيلي النبي لن بالعمل وإتباعه بالدعوة وإتباعه بالتبليغ اتباعه
بييه وبالعمييل إليييه وبالييدعوة بتبليغييه ميأمور الثلثيية بيالمور مأمور وسلم
يم ا وقوله يح ى ((  يك تينو لني يل وخفياء. بسيرعة العلم الصييل في ) الوحي) بإ

اللييه صييلي  النييبي إبل غ هنا به والمراد وحيا يسمى وخفاء بسرعة العلم
بغييير أو بواسييطة كييان سييواء وتعييالى سبحانه الله شرعه ما وسلم عليه

وسييلم عليه الله صلي لنبيه وتعالى سبحانه الله إبل غ أن ومعلوم واسطة
إل إليييه يييوحى أنه يعرف ما الرسول لن ظاهر. ل ل. هو أو ظاهر الوحي

أخبرنييا أنه لول إليه يوحى كيف ندري ل لكن الوحي علمات من يظهر بما
يم اوقوله:  بذلك يح ى ((  يك تينو لنيتت يل صيييغ ميين موصييول اسييم هييذه ) مييا) بإ

 وسلم عليه الله صلي النبي إلى يوحى ما كل تشمل العموم
نن وقوله  بإ يه ((  نل ين ال يم ا يك ا ين بب تلنو يم لع مرا يي ببني الكافرين هؤلء أن ) يفيد) يخ

6



يخييالف أن وسييلم عليييه اللييه صييلي  النبي من يحاولون كانوا والمنافقين
قييال: ولهذا بذلك يعلم ل قد والسلم الصلة عليه الرسول ولكن شريعته
نن بإ يه ((  نل ين ال يم ا يك ا ين بب تلنو يم لع يمتت ا والمنييافقون الكفييار هؤلء ) أي) يي بب  ))

ين تلنو يم لع مرا ي ببني المور ببواطن العلم وهي الخبرة من مشتق ) والخبير) يخ
مى ولهيذا احب س المزارعية وسيميت خيبيرا سيمى واليزرع الحير ث ص

هييو فييالخبير ظيياهر غير باطنا فيكون الرض في يدفن الحب لن مخابرة
يشييمل العليم لن العليم من أخص الخبير إذا المور بواطن بماذا؟ العليم
ببييواطن العييالم وهييو أخييص الخييبير لكيين وبواطنها المور بظواهر العالم
يقييول أولييى. وعنييدي بيياب ميين بييالظواهر عالم بالبواطن والعالم المور

يم ا فيقال: " ب الفنوق اننية قراءة " وفي المؤلف بب ين ((  تلنو يم لع مرا يت ببنيتت يخ
فهييي قييراءة فييي قييال إذا أنييه اللييه رحمه المؤلف اصطلح قراءة ) في)

سبعيتا قراءتان الية ففي  هذا وعلى شاذة فهي قرئ قال وإذا سبعية
...الطالب:
بالتحتانية.  عندكم بالفوقانية قراءة عندي أنا  نعمالشيخ:

بالفوقانية.   لالطالب:
قراءتييان الييية في نقول هنا يعملون أثبت المؤلف لن  بالفوقانيةالشيخ:

أن معنيياه فليييس تجييوز نقييول وعنييدما منهما بكل القراءة تجوز سبعيتان
غيير بهميا القيراءة أن المعنيى لكين سيواء حيد عليى وبهيذا بهذا القراءة
القييراءات اختلف فإن تارة وبهذه تارة بهذه تقرأ أن الفضل لن ممنوعة
وجوه على الواردة العبادات في الفضل أن ذكرنا وقد العبادات كاختلف

قييد تكييون أن لجل مرة وبهذه مرة بهذه تأتي أن الفضل؟ متنوعة. إيش
تييأتي أن الفضييل القييراءات فييي كييذلك وجوهها جميع في بالسنة عملت

القييول هييذا ولكن بالقراءة عالما تكون أن بشرط أخرى وبهذه مرة بهذه
العاميية علييى قراءتييه أمييا الخاصة النسان قراءة في هو إنما نقوله الذي
لن أيييديهم. لميياذا؟ بييين الموجييودة القييراءة عيين يخرج أن ينبغي ل فإنه

فييإذا القييراءات هييذه اختلف يييدرك ل أو القييراءات هييذه يدرك ل العامي
ربمييا النكييار هييذا لكيين عليييك سينكر فإنه يديه بين ما بغير القرآن قرأت
مييا القييرآن إذا يقييول الشييك ميين شيييء نفسه في سيقع لكن عنه تجيب

القييرآن يضييبط لييم معنيياه بهييذا يقييرأ وواحد بهذا يقرأ واحد ضبط. مادام
بمييا النيياس نحييد ث أن لنييا ينبغييي ولهييذا الشييك ميين شيء قلبه في فيقع

يعرفتتنون بمتت ا النتت اس ( حدثنوا:  علييي حديث في كما عقولهم تدركه
طييالب النسييان أن  فالحاصييل) ورستتنوله اللتته يكتتذب أن أتريدون

7



بهييذه وأحيانييا بهييذه أحيانييا يقييرأ أن له ينبغي القراءات يعرف الذي العلم
ننأقييول:  هنييا مثل يعنييي القراءتين؟ بين يجمع هل ولكن بإ يه ((  نل ين ال يكتت ا

يم ا ين بب تلنو يم لع مرا يي ببني نن) ) يخ بإ يه ((  نل ين ال يم ا يك ا ين بب تلنو يم لع مرا يت ببني ل ) هيية؟) يخ
فقييد القراءتييين بييين جمعت إذا لنك مرة وبهذا مرة بهذا آتي أن الفضل
ولكيين بينهمييا تجمييع فكيييف بالياء يقرأها ل بالتاء قرأها من أن إذا خالفت

كييانت سييواء القراءتييين بييين تجمييع بييأن بييأس ل يقييول العلييم أهل بعض
الييية فييي بييالقراءتين تقييرأ أن يجييوز أنييه بمعنى منفصلة غير أو منفصلة
قييارئ بقراءة أخرى آية وفي قارئ بقراءة آية في تقرأ أن ويجوز الواحدة

بقييراءة أخييري آية وفي قارئ بقراءة آية في تقرأ أن وهي الثانية أما آخر
تلوة وفييي واحييدة آيية فيي قراءتييين بيين الجميع أما جائز فهو آخر قارئ

نظرا.  جوازه في فإن واحدة
...الطالب:

نن هنا تقرأ مثل يعنيالشيخ:  بإ يه ((  نل ين ال يم ا يك ا ين بب تلنو يم لع مرا يي ببني ) على) يخ
فتقرأ أخرى آية في تخالفه ثانية قراءة في مثل تأتي ثم القراء أحد قراءة
بها. 
؟ هة تعظيما؟ يعتبر له النداء مجرد هل

...الطالب:
ل. الشيخ:  

 الحسان من والنبوة النبوة،  النداءالطالب: 
ينيياديهم سييواه الييذين النبياء أن مع النبوة في النداء من  احسنتالشيخ:

صييلي  النييبي أمييا ذلك أشبه وما عيسى يا موسي يا بأسمائهم تعالى الله
الله أليس قلت فان الرسالة أو النبوة بوصف إل ناداه ما وسلم عليه الله
يم اقال:  قد يو دد ((  نم يح نل تم دل بإ تسنو لد ير لت يق يل به بمن يخ بلتت لب تل يق تست ير () )  ال

ددعمران. وقال:   آل  سورة)144 نم يح يم تل ((  تسنو به نر نل ين ال بذي نل ته يوا يعتت يم
 نعم الفتح. ... إسماعيل؟  سورة)29() )

خطاب.  فهو نداء، مقام ليس هذاالطالب: 
خييبر مقييام هييو هييو لكيين خطيياب فهييو نييداء مقام ليس  نعم. هذاالشيخ:

التقوى. عيسى.  وجوب الكريمة الية من ويستفاد
....المر منالطالب: 

المة. نعم. على التقوى وجوب منها ويستفاد نعم الله  اتقالشيخ:
...الطالب:

مين فغيره بالتقوى يؤمر وسلم عليه الله صلي الرسول كان إذاالشيخ:  
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آخر. وجه وجه هذا أولى باب
...الطالب:

له موجه والسلم الصلة عليه الله للرسول الموجه الخطاب  أنالشيخ: 
تخصيصه.  على دليل يقم لم ما ولمته
والسييلم الصييلة عليييه للرسول الموجهة الخطابات المناسبة بهذه طيب

يييدل مييا الخطيياب نفييس فييي يكييون أن العموم على دليل يقومها أن إما
ول هييذا علييى يدل ل ما فيه أو الخصوص على يدل ما فيه أو العموم على
له؟ بمثال يأتي للعموم. ومن العموم على يدل ما فيه هذا. فالذي على

....الطالب:
العموم.   لالشيخ: 

...الطالب:
العموم.  على دليل فيه ما هذا ل  لالشيخ:

يي ا  الطالب: يه ا (( يي يي يأ بب نن يذا ال تم بإ تت لق نل يس اء يط ذن ) ) ال
ييتت ا  نعييمالشيييخ: يهتت ا ((  يي يي يأ ببتت نن يذا ال تم بإ تتتت لق نل يستت اء يط ذن نن ال ته تقتتنو ذل يط يف
نن به بت ند بع  الخصوص؟ على يدل ما فيه الطلق.  أو  سورة)1() )  بل
... الطالب:
هييذا؟ ول هييذا علييى ييدل ل ميا فيييه كثيرة. أو أمثلة  نعم. صح. لهالشيخ:

وسلم عليه الله صلي للنبي عام عام. حكمها حكمها ولكن الية هذه مثل
واضح. طيب.  ولمته

مييأمور عبييد وسييلم عليييه اللييه صلي  النبي أن الكريمة الية من ويستفاد
؟ من مكلف

والمنافقين.  الكافرين إطاعة وعدم بالتقوى    بأمرهالطالب:
والمنافقين. الكافرين إطاعة وعدم بالتقوى بأمره  نعم. أحسنتالشيخ:

ل التكيياليف فييإن المرتبيية ميين بلييغ مهمييا النسييان أن ذلك من ويستفاد 
عنه.  تسقط

نيياده الخلييق أحسيين وهييو وسلم عليه الله صلي النبي وأن  ذلكالطالب:
....  وأمره الله

ذلك ضلل بيان الفائدة هذه على يتفرع يستفاد هذا  طيب. وعلىالشيخ:
سييقطت المعاينة درجة إلى وصل إذا النسان إن يقولون الذين الصوفية

عليييه الليه صييلي  النيبي مرتبيية يبلغ أحد ل نقول ل؟لن وال التكاليف عنه
إن قييالوا فإن التكاليف عنه تسقط لم ذلك ومع وجل عز الله  عند وسلم
لديقييول:  اللييه تبتت لع يوا يك ((  نبتت نتتت ى ير يك يح ينيتت بت لأ تن يي بقنيتت يني لل  سييورة)99() ) ا
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فبميياذا العبييادة عيين تنتهييي ثييم اليقين درجة إلى تصل حتى الحجر. يعني
 نجيبهم؟
الموت.  هنا باليقين  المرادالطالب:
  الموت؟ هو اليقين أن على دليل عندك هل  طيبالشيخ:

.... الطالب:
نريييد الن قييف. نحيين ثم اليقين درجة إلى تصل حتى يقولون  همالشيخ:

الموت.  هو اليقين أن على يدل دليل نجد أن
آتيياه حييتى جهيياده حييق اللييه فييي وجاهييد... السييلف بعض  قولالطالب:
اليقين. 
السنة.  أو الكتاب من السلف. نبغي قول ل. هذا ،  لالشيخ:

)).  النيقنين أت اه حت ى((   قولهمالطالب:
نن االجحيم:   أصحاب أي  نعم. قولهمالشيخ: تك يو تب ((  ذذ يك بم تن لنو يني بن بب ذدي التت
نت ى ين ا يح يت ا تن يأ بقني يني لل أنهييم يعنييي اليقييين المييدثر. أتيياهم  سييورة)47() ) ا

إليى وصيلوا والن التكيذيب على ماتوا أبدا اليقين. هة؟ درجة إلى وصلوا
به يكونون يقين درجة إلى وصلنا إننا يقولون هؤلء كان وإذا اليقين درجة

واضح.  ذلك على نوافقهم فنحن الجحيم أصحاب من
والمنييافقين الكييافرين طاعيية تحريييم الكريميية الييية ميين ويسييتفاد طيب

يللقوله:  إليهم والركون يو بع (( بط ين تت بري بف يك ا لل ين ا بقني بف ين ا تم لل )) يوا
للمييؤمنين ناصييحا يكييون أن يمكيين ل والمنافق الكافر أن منها ويستفاد 

غانم.  يا أبدا. نعم
 ... الطالب:
طيياعته عيين نهييى مييا نصييح فيييه يكييون أن يمكيين كييان  نعم. ولييوالشيخ:

 يطاع الناصح نعم. لن المطلقة
العليييم وهمييا اللييه أسييماء ميين اسييمين إثبييات الكريمة الية من ويستفاد

والحكيم.  
شييامل. أو والحاضر بالماضي خاص وجل عز الله علم هل الن والسؤال

؟ محمد
 ...الطالب:
وجييل عييز اللييه علييم عييل الشييرح. هييل فييي يرد لم سؤال  طيبالشيخ:
بالجميع.  أو بالممكن أو بالمستحيل أو بالواجب متعلق

 ... ممكنا يكون وقد...بالواجب.   متعلقالطالب:
يم ا  وكذلك ممكن غير الله؟ غير غالب في يكون  ممكنالشيخ: يذ ((  يختت نت ا
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ته نل بد بمن ال يل يم ا يو ين يو ته يك ا يع لن يم به بم يل مذا بإ يب بإ يه يذ يل نلتت به تكتت يلتت يمتت ا بإ يق بب يلتت يخ
يل يع يل لم يو ته تض لع يلتت ى يب بض يع لعتت ين يب يح ا لب به تستت نلتت نمتت ا ال ين يع تفنو بصتت )91() ) يي
اللييه علييم تعلييق الييواجب. مثييال  طيب المستحيل المؤمنون. هذا سورة

جدا.  كثير هذا كثير بالواجب. هة؟
 )).    ... في م ا يعلم الله أن تر ألم (( الطالب:
 ل. الشيخ:

 (( يعلم...))الطالب:
لن الييواجب العلييم ميين فهييو نفسه به الله أخبر ما كل إخواني  ياالشيخ:

صييار الصييفات بهييذه نفسييه عيين أخييبر فييإذا الكمييال صفات له يجب الله
تهال:خ:  قييال مييا مثييل فهييو الممكن أما بالواجب متعلقا لل تم (( ال يلتت لع يمتت ا يي
تل بم لح يل يت يثتت ى تك يمتت ا تأن تض يو بغنيتت تم يت يحتت ا لر ل

ي يمتت ا ا تد يو يدا لز  سييورة)8() ) يتتت
حمييل لن الممكيين هيية. ميين الييواجب؟ ميين وال الممكن من الرعد. هذا

ائز؟ ول واجيب ول ممكين الرحيام وديية الرحيام وغييض النيثى هية؟ ج
حاضييرا وتفصيييل جمليية شيييء لكييل شييامل اللييه علييم فصييار ممكن. إذا
فييي .السييفاريني يقييول ولهييذا وجييائز هه وممكنا واجبا وماضيا ومستقبل

مطلقيا. نعييم. خليليي ييا شييء بكييل تعلق قد والكلم ... والعلم  عقيدته
طيب. نعم. 

 الواجب. الطالب:
الشييياء يقولييون لنهييم والممكيين المستحيل ضد عندهم  الواجبالشيخ:

الييذي بييالواجب هييو مييا وجودهييا من لبد يعني واجبة أمور. إما ثلثة على
والمسييتحيل منييه لبييد الذي تاركه. الواجب العقاب ويستحق فاعله يثاب
وعدمه. الوقوع جائز الذي والممكن يمكن ل الذي

صييلي النبي على أنزل ما إتباع وجوب الكريمة الية من طيب. ويستفاد 
لعالطالب: تؤخذ؟ أين من هة وسلم عليه الله بب نت يوا يح ى يم ا  ((  يك تيتتنو لنيتت يل بإ
يك بمن ذب )) نر

لعالشيخ:  بب نت يوا يح ى يم ا  (( يك تينو لني يل يك بمن بإ ذب علييى هييذا هل قلت ) فإن) نر
 هة؟ الرسول؟ على أنزل ما إتباع يجب أي العموم؟
 نعم. الطالب:
ميين أكييثر نسييبح أن ويجييب الصلة في اليدي نرفع أن يجب  إذنالشيخ:

مرة.
...الطالب:

ه عليى اليدليل قيام ما منه يستثنى هذا نقول أن معناه إذاالشيخ:  هية أن
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غير كان ولو  والسلم الصلة عليه الرسول عن صح ما لكن بواجب ليس
أفهمتييم الفعييل واجييب غييير كان وإن حتى مشروعيته اعتقاد يجب واجب

على المشروع المشروع. تنفيذ هذا وتنفيذ المشروعية اعتقاد الن. فعند
اعتقيياد مسييتحب. وأمييا وإمييا واجييب إمييا الدليية بييه جيياءت مييا حسييب

مشييروعية أعتقييد أن علييى يجب واجب. فمثل فهو صح فيما المشروعية
مشييروعية ونعتقييد كييذا السييجود؟ فييي الجنييبين عيين العضييدين مجافيياة
الدلية علييى يتوقيف ذليك فعييل السييلم. لكين عنيد الصيلة في اللتفات

أنييه علييى دلييت وإن واجييب فهييو وجييوبه علييى الدليية دلييت إن التفصيلية
رسييالة ثبييوت الكريميية الييية ميين نعييم. ويسييتفاد مستحب فهو مستحب

ونبوته. نعم. وسلم عليه الله صلي النبي
يح ى يم ا ((ل   لقولهالطالب:  يك تينو لني يل يك بمن بإ ذب )) نر

يح ى يم ا ((ل  الشيخ: يك تينو لني يل يك بمن بإ ذب يي ا الية أول )وما) نر يه ا (( يي يي يأ ببتت نن ال
) نعم. )
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